
 פרק א' מהר"ל  בס"ד  אמונה וגאולה 

 הסבר במילים שלי דברי המהר"ל

ל ַאל י, לֹוַמר ְבַעְצמוֹ  אֹוָנָאה ְיַקבֵּ  ָהַאֲחרֹוָנה ַמֲעָלתוֹ  לוֹ  יֵּׁש כִּ

ְהֶיה ָׁשלֹום: 'ְבַנְפׁשוֹ  ְוַיְחֹׁשב, ְבֹפַעל י יִּ ם ַאף לִּ י אִּ ב ֲאנִּ  יֹוׁשֵּ

ל י ָבטֵּ ְבלִּ  "ְכָלל לָעמָ  מִּ

 

ים מּוָתם ָהֶעְליֹונִּ ים יָנםְואֵּ  ְבֹפַעל ְׁשלֵּ יכִּ יא ְצרִּ  ְׁשלֵּמּוָתם ְלהֹוצִּ

ים, ַהֹפַעל ֶאל ין, ָהָאָדם זּוַלת, ְוַהַתְחתֹונִּ ן ַגם ָלֶהם אֵּ  כֵּ

יָאה י, ַהֹפַעל ֶאל ְיצִּ ְבְראּו ַמה כִּ ין ָעָליו, ֶׁשנִּ ְׁשַתנּות אֵּ  הִּ

יָאה יצִּ א ְבֹכחַ  הּוא ָהָאָדם ַאְך. ָבֶהם ַלֹפַעל וִּ  .ַהֹפַעל ֶאל ְויֹוצֵּ

 

ְקָרא חּוד ָהָאָדם ֶׁשיִּ ם ְביִּ ם ַעל ָאָדם ְבׁשֵּ ְבָרא ׁשֵּ ן ֶׁשנִּ  מִּ

י ...ָהֲאָדָמה יא ָהֲאָדָמה כִּ יא ְבֶזה ְמיֶֻחֶדת הִּ  ָבּה ְויֵּׁש ֹכחַ בְ  ֶׁשהִּ

יָאה ים ָכל ֶׁשל ַלֹפַעל ְיצִּ ים ֲאֶׁשר ַהְדָברִּ ֶמָנה יֹוְצאִּ ים מִּ  ְצָמחִּ

יָלנֹות יםַהְד  ָכל ָארְׁש ּו ְואִּ יא ָברִּ ְניַ  ְוֶזהּו, ֶזה ְלָכל ְבֹכחַ  ְוהִּ  ןעִּ

א ְבֹכחַ  ֶׁשהּוא ָהָאָדם   ַהֹפַעל ֶאל ְׁשלֵּמּותוֹ  ְויֹוצֵּ

 

ָמה את ְוַהְבהֵּ ְקרֵּ ם נִּ ָמה ַבשֵּ י לֹוַמר ָרָצה. ה"מ ה"ב ַעל ְבהֵּ  כִּ

ְבָרא ָדָבר ְׁשלֵּמּות ְמָצא ָעָליו ֶׁשנִּ ינוֹ  ַגב ַעל ַאף ָבּה נִּ  ֶׁשאֵּ

ָכל, ָגמּור לֵּמּותְׁש  ְמָצא ֶזה ָדָבר ָמקֹום מִּ ָמּה נִּ , ַמה ָבּה ְוֶזהּו עִּ

י ְמָצא ַמה ְדַבר כִּ ָמּה נִּ  .עִּ

 

ְטֶעה ַאל ים תִּ ְדָברִּ ּלּו בִּ ְׁשֹלל אֵּ י ַהְשלֵּמּות לִּ מִּ י מִּ  לוֹ  ֶאְפָׁשר ֶׁשאִּ

יא  ֹקֶדם ְלעֹוָלמוֹ  ָהַלְך ֲאֶׁשר, ַהֹפַעל ֶאל ְׁשלֵּמּותוֹ  ֶׁשיֹוצִּ

יא ין, ַהֹפַעל ֶאל ֶׁשּלוֹ  ְׁשלֵּמּות ֶׁשהֹוצִּ ים ָאנּו אֵּ  ָהעֹוָלם ׁשֹוְללִּ

ֶמנּו ַהָבא ם, ְכָלל מִּ ת ַהְשלֵּמּות ֶאל ֲהָכָנה בוֹ  יֵּׁש אִּ  ֶׁשָאנּוס ּומֵּ

יא ֶׁשֹּלא ָהָיה  .ַלֹפַעל ֶׁשּלוֹ  ְׁשלֵּמּות הֹוצִּ

 

י ְבָרא ָהָאָדם כִּ ין, ְלָעָמל נִּ יָתהְׁש  לוֹ  ֶׁשאֵּ ם ְכָלל ָלָמהְוַהְׁש  בִּ  ְועִּ

א ֶׁשהּוא ְׁשָא ַהֹפַעל ֶאל יֹוצֵּ יד עֹוד רנִּ  .ְבֹכחַ  ָתמִּ

 

 

ם ְמֻחָבר ֱהיֹותוֹ  ְזַמן ָכל ָאָדםהָ  ינוֹ  ַהֹחֶמר עִּ ְׁשלֵּמּות אֵּ  ְבֹפַעל בִּ

ְפָרד הּוא ֲאֶׁשר ַעד ן נִּ ְמָצא ְוָאז ַהֹחֶמר מִּ  .ְבֹפַעל נִּ

 

י ָאַמר י ַרבִּ וִּ י ָמָׁשל :לֵּ ירֹונִּ ים ַבת ָנׂשּוי ֶׁשָהָיה ְלעִּ  ַעל ַאף, ְמָלכִּ

י יָלּה פִּ י ָכל ֶׁשַמֲאכִּ ינוֹ , ֶמֶלְך ַמַעְדנֵּ א אֵּ ? ָלָמה. חֹוָבתוֹ  יֹוצֵּ

יא ים ַבת ֶׁשהִּ ְפֹעל ַמה ָכל ָכְך. ְמָלכִּ ם ָהָאָדם ֶׁשיִּ ינוֹ  ְפׁשוֹ נַ  עִּ  אֵּ

א י יֹוצֵּ י? ָלָמה. חֹוָבתוֹ  ְידֵּ ְּלַמְעָלה יאֶׁשהִּ  ְלפִּ  .מִּ

 

 

ר ֶׁשהּוא ָדָבר ְוָכל ק ָחסֵּ ְׁשתֹוקֵּ  ְוַהתֹוָרה, ָלָמהַהְׁש  ֶאל מִּ

ְצָוה ם ְוַהמִּ יל ַהֶנֶפׁש ֶאל ָלָמהַהְׁש  הֵּ ְׁשבִּ ְׁשתֹוֶקֶקת ָכְך ּובִּ  מִּ

ְצֹות ְוֶאל ַהתֹוָרה ֶאל ַהֶנֶפׁש את ַהמִּ ְהיֹות ַהֹפַעל ֶאל ָלצֵּ  ְולִּ

 .ֻמְׁשָלם

 

 

 יאת המושגים הללו לשתי קבוצות והסבר יעוסק בדבריו במלאכים, בני אדם, בהמות ובאדמה. חלקהמהר"ל 
 את המאפיין כל קבוצה, לאור דבריו.


